REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Gradsko vijeće

Zapisnik s 4. sjednice
Gradskog vijeća Grada Vrgorca
od 22. prosinca 2015. godine
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Sjednica je započela u 19:00 sati.
Predsjedavajući: Ante Pranić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Zapisničar: Danijel Pervan, dipl.iur.
Sjednica Gradskog vijeća se tonski snima te tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 4. sjednicu Vijeća, pozdravlja nazočne vijećnike, te
sve ostale nazočne na sjednici.
Potom vrši prozivku vijećnika, nakon čega je konstatirao da su:
NAZOČNI VIJEĆNICI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NADA JELAVIĆ, dr. med.
VEDRAN VUKOSAV
ŽELJKO BOROVAC
ANTE MIHALJEVIĆ
GORAN JELAVIĆ
DUŠKO MARTINAC (IZOČAN)
ANTE FRANIĆ
IVAN ŠARIĆ

IVAN FRANIĆ
ANTE PRANIĆ,
IVAN GRBAVAC
MILAN VUKOSAV
RADE BOBANAC
IVANA VUJČIĆ
GORAN VEGAR

OSTALI NAZOČNI:
1. Rudolf Grljušić, gradonačelnik Grada Vrgorca,
2. Zdravko Primorac, zamjenik gradonačelnika,
3. Branko Radonić, novinar,
4. Jure Divić, novinar,
5. Denis Ćulav,
6. Zoran Tolić,
7. Mate Primorac,
8. Ana Roso,
9. Građani koji su svoju nazočnost najavili pisanim putem
10. Ante Gašpar, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i
komunalne poslove.
Predsjedatelj utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice, jer sjednici nazoči 14
vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda sa 3. točke, a sve sukladno članku
88. Poslovnika Gradskog vijeća, i to:
1. Izvješće mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje i imenu vijećnika koji
umjesto izabranih vijećnika počinju obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.
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Predsjednik Vijeća je dao prijedlog nadopune na glasovanje nakon čega je konstatirao da je sa 8
glasova ZA i 6 glasova PROTIV prijedlog nadopune dnevnog reda usvojen.
DNEVNI RED
1. Izvješće mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje i imenu vijećnika koji umjesto
izabranih vijećnika počinju obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
2. Usvajanje zapisnika s treće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
3. Donošenje Odluke po prijedlogu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac o davanju
suglasnosti za imenovanje ravnateljice po okončanju javnog natječaja,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika,
6. Vijećnička pitanja.
Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu:
AD. 1. Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje i imenu vijećnika koji umjesto izabranih
vijećnika počinju obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
- Predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće, a koje glasi: „Mandatno
povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vrgorca na svojoj sjednici izvršilo je uvid u dopis
gospodina Ljubomira Ercega, nositelja Kandidacijske liste grupe birača koji je stigao na
protokol gradske uprave Grada Vrgorca, a koji je naslovljen na predsjednika Gradskog vijeća
Grada Vrgorca a koji glasi: Zahtjev za mirovanje vijećničkog mandata u Gradskom vijeću
Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-02/08, Urbroj: 15-15-1 od 16. prosinca
2015. godine. Isto tako, Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vrgorca izvršilo je uvid
u dopis gospodina Romana Tolja, nositelja liste Hrvatske narodne stranke – liberalni
demokrati, koji je stigao na protokol gradske uprave Grada Vrgorca, a koji je naslovljen na
predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca a koji glasi: Stavljanje mandata u mirovanje kao
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-02/09,
Urbroj: 15-15-1 od 17. prosinca 2015. godine. Temeljem istog, Mandatno povjerenstvo
Gradskog vijeća Grada Vrgorca utvrđuje da je mandat u mirovanje podnio gospodin Ljubomir
Erceg i gospodin Roman Tolj. Iz utvrđene i prihvaćene Pravovaljane kandidacijske liste za
izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Vrgorca za navedenu kandidacijsku listu grupe
birača, a koju je utvrdilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrgorca svojim aktom, brojčane
oznake, Klasa: 013-01/15-01/04, Urbroj: 2195/01-04/02-15-1 od 26. lipnja 2015. godine
razvidno je da je gospodin Ljubomir Erceg, dr.med.dent., Veliki prolog 50., na listi navedene
prihvaćene kandidacijske liste pod rednim brojem 1, kao nositelj. Iz utvrđene i prihvaćene
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Vrgorca za
navedenu kandidacijsku listu HNS-liberalni demokrati, a koju je utvrdilo Gradsko izborno
povjerenstvo Grada Vrgorca svojim aktom, brojčane oznake, Klasa: 013-01/15-01/06, Urbroj:
2195/01-04/02-15-1 od 26. lipnja 2015. godine razvidno je da je gospodin Roman Tolj, Trg
dr. Franje Tuđmana 2., na listi navedene prihvaćene kandidacijske liste pod rednim brojem 1,
kao nositelj. Temeljem članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima, član predstavničkog
tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela. Članak 81. stavak 4.
Zakona o lokalnim izborima također propisuje da „člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.“ Uvidom
u gore navedeni akt Gradskog izbornog povjerenstva razvidno je da je prvi slijedeći
neizabrani kandidat, gospodin mr. Ivan Šarić, Hrvatskih velikana 2., Vrgorac. Sukladno
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rečenome, stavljanje mandata u mirovanje gospodina Ljubomira Ercega i određivanje njegova
zamjenika je valjano i u skladu s zakonom. Članak 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima
također propisuje da „člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske
liste“. Zamjenika je stranka odredila svojim dopisom brojčane oznake, Klasa: 021-05/1502/09, Urbroj: 15-15-1 od 17. prosinca 2015. godine, a to je gospodin Goran Vegar,
Hercegovačka 17., Vrgorac, kao drugi na listi HNS-liberalni demokrati. Sukladno rečenome,
stavljanje mandata u mirovanje gospodina Romana Tolja i određivanje njegova zamjenika je
valjano i u skladu s zakonom. Sukladno gore rečenom, stavljanje mandata u mirovanje
gospodina Ljubomira Ercega i Romana Tolja te određivanje njihovih zamjenika je valjano i u
skladu s zakonom.
Nakon pročitanog izvješća, predsjednik Vijeća pozvao je sve vijećnike da ustanu, pročitao je
tekst prisege koju su potpisala dva nova vijećnika.

AD. 2. Usvajanje zapisnika s treće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Predsjednik Vijeća daje na raspravu i usvajanje zapisnik s treće sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrgorca, koji je nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO usvojen (14 glasova ZA).

AD. 3. Donošenje Odluke po prijedlogu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac o davanju
suglasnosti za imenovanje ravnateljice po okončanju javnog natječaja.
- Predsjednik Gradskog vijeća elaborira prijedlog akta koji je dostavljen vijećnicima, gdje je
kazao da je isti manjkav jer nomotehnički nije zakonski usklađen ni sa Statutom ni sa
Zakonom te je Odbor za izbor i imenovanja napravio prijedlog akta kako bi on trebala
izgledati. Naglasio je da je prijedlog isti kao prijedlog Upravnog vijeća ali je sadržajno ispravna
odluka.
- Nada Jelavić, čelnica Kluba vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. naglašava da je pisanim putem
tražila od predsjednika Vijeća da se ova točka skine sa dnevnog reda jer je ovo pitanje već
riješeno aktom gradonačelnika, a koje materijale je dostavila svim vijećnicima na stol, kao i
primjere drugih gradova gdje je vidljivo da je isto pitanje riješio gradonačelnik a ne Gradsko
vijeće te također da je dostavila mišljenje Ministarstva uprave gdje se izrijekom kaže da je ovo
pitanje u nadležnosti izvršnog tijela.
- Predsjednik Vijeća je kazao da on ima dosta primjera da je ovo pitanje riješilo Gradsko vijeće
tako da je to očito da imamo sukob nadležnosti, te da kako nitko ne odustaje od svojeg akta,
nek o tome odluči Upravni sud.
- Nastavno na traženje vijećnice Jelavić u svezi skidanja ove točke s dnevnog reda naglasio je da
on nije vezan ovim zahtjevom jer isti nije u skladu s poslovnikom.
- Nada Jelavić, čelnica Kluba vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. zatražila je u ime Kluba vijećnika
pauzu, što je predsjednik i odobrio.
- Pauza je trajala od 19:21 do 19:26 sati.
- Nakon pauze konstatira se da vijećnici VEDRAN VUKOSAV, ŽELJKO BOROVAC, GORAN JELAVIĆ,
ANTE FRANIĆ nisu nazočni na sjednici, ali svejedno postoji kvorum od 10 vijećnika.
- Klub Vijećnika NLM (Ivan Šarić – novi čelnik Kluba od današnje sjednice) – Ivan Šarić se ispred
Kluba vijećnika NLM izjasnio da oni neće podržati ovu odluku.
- Vijećnik Rade Bobanac je također kazao da je ovo nakaradno te također neće podržati prijedlog.
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Vijećnik Ante Mihaljević je otišao u 20:00 sati, netom prije glasovanja (na sjednici je ostalo 9
vijećnika) te se do kraja sjednice nije vraćao.
Nakon završene rasprave i izlaganja prijavljenih, predsjednik Vijeća dao je prijedlog akta o
imenovanju Žane Jerkušić za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac na glasovanje, nakon
čega je konstatirao da akt nije usvojen jer je isti dobio 0 glasova ZA, 8 glasova PROTIV te 1 glas
SUZDRŽAN.

AD. 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“
Vrgorac.
- Predsjednik Vijeća je dao kratku uvodnu riječ gdje je kazao da se sa ovom točkom nadopune
dnevnog reda išlo u slučaju da se prethodna točka dnevnog reda ne usvoji, a što se i dogodilo,
te da ukoliko se dogodi da zbog neusvajanja proračuna Grada Vrgorca za 2016. godinu, onda
„pada“ Gradsko vijeće te da ovu odluku neće jedno vrijeme imati tko donijeti a vrtić u tom
periodu ne smije biti bez ravnatelja. Ukoliko se dogodilo da je prethodna točka izglasana, ova
točka bi se povukla sa dnevnog reda.
- Ivan Grbavac ispred Odbora za izbor i imenovanja je kratko elaborirao prijedlog.
- Vijećnik Bobanac je kazao da je predsjednik Vijeća jedini odgovoran u ovoj situaciji jer jedini
pazi i štiti interese i Grada i Vrtića.
- Gradonačelnik je u raspravi kazao da je se ovo ne smije događati, da se zaobilazi Upravno
vijeće pored činjenice da je ovo pitanje on svojim aktom on već riješio a za što mu pravo daje
pored Zakona o lokalnoj samoupravi i mišljenje Ministarstva uprave.
- Nakon završene rasprave i izlaganja prijavljenih, predsjednik Vijeća dao je Prijedlog Rješenja
o imenovanju Snežane Vulete za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“
Vrgorac na glasovanje, nakon čega je konstatirao da je usvojeno Rješenje o imenovanju
Snežane Vulete za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac sa 8
glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-01/93, Urbroj:
2195/01-01/01-15-1.

AD. 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.
- Predsjednik Vijeća pozvao je izvjestitelja akta, Danijela Pervana da vijećnicima elaborira
prijedlog akta, što je on i učinio. U izlaganju je kazao da je Ured Državne uprave Splitskodalmatinske županije proslijedio je županijama, gradovima i općinama Uputu Ministarstva
uprave po kojoj smo dužni postupiti a odnosi se na prava lokalnih dužnosnika. Zakon o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodna novine“33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) u članku 90. a propisuje da dužnosnici koji dužnost
obavljaju profesionalno za vrijeme obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću i druga prava
iz rada a to vrijeme im se uračunava u radni staž osiguranja. Osim navedenog, druga prava za
dužnosnike se ne propisuju. Ministarstvo navodi da prava lokalnih dužnosnika proizlaze iz
dužnosti na koju su izabrani putem provedenih izbora a ne iz službeničkog statusa prema
rješenju o prijmu i rasporedu koja se za njih ne odnose, niti ugovora o radu kojeg oni ne
sklapaju. Također, prema stavu Ministarstva zbog prirode obavljanja dužnosti, gradonačelnik
i njegovi zamjenici ne podliježu pravdanju prisutnosti na poslu, odnosno radu u određenom
vremenu. Gradonačelnik i njegovi zamjenici imaju pravo na godišnji odmor, međutim isti se
ne utvrđuje rješenjem, već godišnji odmor koji mu nije utvrđen koristi u skladu sa
mogućnošću odsutnosti s posla bez opravdanja. Ostala prava koja službenici mogu ostvariti a
koja se na njih ne odnosi su, između ostalog, regres za godišnji odmor, dodatak na plaću s
obzirom na povećanju školsku spremu sl. Postojeći članak 6. odluke koja je na snazi između
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ostalog kaže da „dužnosnik…….druga prava iz radnog odnosa….ostvaruje u skladu s općim
propisima o radu………….kolektivnim ugovorom…… .“ Kako je postojeći članak u suprotnosti s
uputom Ministarstva uprave, a sukladno navedenom predlaže se Gradskom vijeću usvajanje
predmetne Odluke, tim više što Ministarstvo uprave traži očitovanje o poduzetim
aktivnostima, odnosno usklađenju akata do 22. prosinca 2015. godine.
Predsjednik Vijeća je konstatirao da se nitko od predstavnika klubova ni vijećnika ponaosob
nije javio za raspravu, te je slijedom toga dao prijedlog odluke na glasovanje, nakon čega je
konstatirao da je JEDNOGLASNO usvojena (9 glasova ZA) Odluka o izmjeni Odluke o
izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-01/94, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.

AD. 6. Vijećnička pitanja.
GORAN VEGAR:
- Koje se mjere misle poduzeti u Hercegovačkoj ulici s obzirom na fekalije i tko će odgovarati za
moguću zarazu?
- Hoće li javna rasvjeta na Božić raditi iza ponoći?
GRADONAČELNIK: To smo pitanje već riješili i rasvjeta će raditi.
RADE BOBANAC:
- Da li ste promijenili članove Upravnih vijeća u ustanovama u vlasništvu Grada?
Kad namjeravate predati proračun na protokol?
IVAN ŠARIĆ:
- Tražim da mi se dostavi kako je izabran član roditelja u Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Pčelica“?
ANTE PRANIĆ:
- Da li idu plaće ako se zna da u proračunu trenutno ima samo 300.000 kuna i koja sredstva
očekujete kao bi to realizirali?
- Da li ste izvršili ijedan amandman NLM?
Svi vijećnici traže da im se odgovori proslijede pisanim putem, osim drugog upita vijećnika Vegara na
koje je gradonačelnik odgovorio na sjednici usmenim putem.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da nitko od vijećnika više nema pitanja, zaključio je
sjednicu Vijeća u 20:30 sati.
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